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Jegyzőkönyv
Arról, hogy
a Mevisz elnöksége 2014. május 28-án (szerda) 18 órakor a Mevisz irodájában ülést tartott.
Továbbá arról, hogy
Az ülésen Szilvási Bertalan elnök, Juhászné Barka Beatrix titkár, Szász Dorottya, Milanovits
Richárd elnökségi tag, Lukács Máté és Vértesy Máté elnökségi póttagok, Alt Petronella irodavezető
vettek részt.
Továbbá arról, hogy
az elnökség összefoglalta a korábbi összejövetelük eredményeit a küldetés - cél - stratégia mentén,
valamint a következő munkacsoportokat alkották: Bárka: Rosta Izabella, Szász Dorottya; Autós:
Milanovits Richárd, Vértesy Máté; Kemenesmihályfa: Vértesy Máté, Szász Dorottya; Közösségi
szolgálat: Juhászné Barka Beatrix Magdolna, Lukács Máté; Egyházi kapcsolattartás: Rosta Izabella,
Lukács Máté; Gyermekotthonos program: Bánhegyi Orsolya; Adminisztráció, ügyintézés, pályázat:
Juhászné Barka Beatrix, Milanovits Richárd, Alt Petronella.
Továbbá arról, hogy
nyár végén köszönőlevél írása a támogatóknak (Magyarországi Evagélikus Egyháznak, az angol,
svájci, kelenföldi, budavári gyülekezeteknek, az IT-Jobs Kft.-nek, a Multisoft Kft.-nek). A levél
tervezett tartalma: köszönőmondatok, egy részletesebb beszámolót az elmúlt időszakról és a
támogatás felhasználásáról, és néhány fotót (külön-külön és montázsban is).
További feladat a készült beszámoló elektronikus úton való eljuttatása minden Mevisz-tagnak.
Továbbá arról, hogy
szükséges a raktárban lévő kerekesszékek, segédeszközök rendszerezése és szervizelése.
Felvetődött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervizének igénybevétele. A szerviz felkeresésével
az irodavezetőt bízta meg az elnökség.
Továbbá arról, hogy
a mágneskártyák, irodai kulcsok rendszerezése folyamatban van, melynek felelőse az irodavezető.
Továbbá arról, hogy
a pulóverek igénylőlapját Milanovits Richárd kiegészíti a szín és minta információival.
A ruhadarabokon elől kis Mevisz-logó, hátul nagy bárka-logó lesz.
A pólók nem, méret, stílus (aka. gallérral rendelkezés státusza) és szín szerinti darabszámai, továbbá
a pólók árai Milanovits Richárdnál lesznek hamarosan.
További részletekért, kérjük, érdeklődjék a fejlécen szereplő elérhetőségeinken!
(1/3. oldal)

Továbbá arról, hogy
a Bárka munkacsoport megtartotta táborvezetői megbeszélését, mely sikeresen lezajlott, a buszok
beosztása megtörtént. Az elnök megfogalmazta, hogy „Bizakodva és reménykedve fordulunk tehát
rá a nyári táborok időszakára: ami emberileg és szervezetileg megtehető, azt legjobb tudásunk
szerint megtettük a sikeres táborokért.”
Továbbá arról, hogy
az autós munkacsoport képviselői tájékoztatták az elnökséget, hogy a Hankook gumiabroncspályázatát Vértesy Máté és Milanovits Richárd intézik.
Megfogalmazódott, hogy az elrugaszkodni látszó jelenlegi szervizdíjak miatt a táboros körökből
ismerős budakeszi illetőségű Csaplár Gergőék szervizéhez forduljanak a jövőbeni javítások esetén.
Továbbá arról, hogy
Vértesy Máté kiszámolja az utóbbi évek kemenesmihályfai kiadásai és a realizálódott
vendégéjszakái alapján az önköltségi szállásdíjat. Egyelőre úgy tűnik, hogy az 1000-1100 Ft körüli
fő/éj ár nem rugaszkodik el a valóságtól.
Fülöp Dánielt az elnök megkeresi a Kemenesmihályfa-felelős posztjával kapcsolatban.
Továbbá arról, hogy
a Közösségi szolgálat munkacsoport jelezte az elnökségnek, hogy a június 7-ei városligeti
akadályversenyre segítőket keresnek. Az elnökség kijelentette, hogy igyekszik a táborvezetőkön
keresztül a táborokból segítőket toborozni erre az alkalomra. Felelős: Rosta Izabella.
Lukács Máté több budapesti gimnáziummal veszi fel a kapcsolatot a közösségi szolgálatban való
együttműködés miatt. (Kapcsolatfelvétel megtörtént: fasori gimnázium; folyamatban van: Deák téri
Gimnázium, más egyházi gimnáziumok).
Továbbá Szász Dorka is érdeklődik volt gimnáziumában a jövőbeni együttműködés céljából.
Továbbá arról, hogy
az egyházzal való kapcsolattartás stratégiai lépéseit fogalmazták meg: G. L. Györggyel (Diakóniai
Osztály) egyeztetés, Ökumenikus Segélyszervezet ételosztásába való bekapcsolódás; egyházi
közösségi szolgálat (középiskolák) – Pl. templomkert, gyűjtések kézbesítése, idősek otthonában
való segítés; F. Tamást konkrét tervvel megkeresni; kerületi napokon megjelenni; korábbi passiós
helyszíneken toborozni; kaposvári szeptemberi megjelenés.
Továbbá arról, hogy
az irodavezető a próbaidő lejártával is tovább dolgozhat a szervezet alkalmazásában.
Megfogalmazódott, hogy a Mevisz híradásait, megjelenéseit az irodán központosítani kellene
(nyilvántartás vezetése arról, hogy mikor, hol, ki által jelentünk meg, és mikor, hol, ki által
kívánatos megjelenésünk a jövőben.)
Forczek Ákos táborosunk nagy tapasztalattal rendelkezik pályázatokkal kapcsolatban, és szívesen
segít is a megírásukban.
Továbbá arról, hogy
az elnökség tudomása szerint Farkas Ervin és Gunics Ildikó felkészültek a Szélrózsán való
megjelenésre.
A budapesti (és környéki) szállítás részleteit tisztázni szükséges: kik, mikor, melyik vonatra
(különvonat?), melyik állomásra szeretnének eljutni.
Továbbá arról, hogy
az elnökség határozatot nem hozott.
Továbbá arról, hogy
más egyebet senki nem kívánt a jegyzőkönyvben megörökíteni.

Továbbá arról, hogy
az elnök megköszönte mindenkinek az aktív jelenlétet és kifejezte, hogy számára igazán örömteli
volt ez az elnökségi, majd az ülést lezárta.
Budapest, 2014. május 28.
(aláírások)

